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محل نشست :اتاق بازرگانی

ساعت خاتمه01:11 :

دستور جلسه
(به نام خدا)
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با نام و یاد خدا و عرض سالم و عصر
بخیر خدمت تک تک اعضا محترم ،حضار گرامی و مهمانان گرانقدری که به واسطه دستور جلسه امروز در خدمتشان هستیم .صمیمانه از حضورشان سپاسگزارم و
پوزش میطلبم به دلیل تأخیر و غیبت سایر بزرگواران با توجه به حضور در مراسم ختم بستگان حضرت آیت آله خاتمی نماینده محترم والیت فقیه در استان،
عزیزان با قدری تأخیر به جمع ما ملحق خواهند شد .بنا به دستورجلسه موردی امروز و رسالت شورای گفتگو ،و پیشنهادهای دبیرخانه فعالیت حوزه صنایع دستی
استان در این جلسه مورد طرح و توجه قرار گرفته است .در بخش مرور اخبار چنانچه موضوع مهمی وجود دارد استدعا دارم مطرح بفرمایید .بدینوسیله خدمت
عزیزان و همکاران گرانقدر امور مالیاتی استان و مدیر کل محترم جناب آقای رضو ی عرض خسته نباشید و خدا قوت داشته و با نظر به اینکه دو ماه کاری بسیار
سنگین به جهت اخذ اظهارنامه های مالیاتی در خرداد و تیرماه را پشت سر گذاشته اند انشاال عملکرد فعاالن اقتصادی استان و مجموعه دستگاه های دولتی در
جهت حفظ و حمایت تولید بوده و برای بهبود فعالیت ها گام برداریم .با نظر به بیانیه منتشر شده از سوی اتاق ایران پیرامون موضوع تخصیص ارز  4022تومانی در
کشور ،بنا به آمار و ارقام منتشر شده ،شاهد عدم بهره مندی بخش های کلیدی اقتصادی کشور از تخصیص این ارز و هدر رفتن منابع در سایر بخش های غیر
ضروری هستیم .با تخصیص این ارز انتظارات بخش خصوصی تأمین نشد و نرخ دستوری ارز نیز قادر به مهار تورم نبوده است که امیدوار هستیم دولت محترم به
این موضوع توجه ویژه ای نماید .در ادامه به نقطه نظرات دوستان و اعضای محترم حاضر در جلسه نیز خواهیم پرداخت.
دستور جلسه:
 -0استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت و بررسی برنامه های پیشنهادی فعالین حوزه صنایع دستی استان
-0گزارش اقدامات شرکت آب منطقه ای در خصوص بند  6مصوبات چهل و یکمین جلسه شورا مورخ  89/10/14پیرامون موضوع اخذ آب بها از
صنایع وابسته به کشاورزی

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

دکتر فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

0

دکتر فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

0

مرزبان

مشاور و مدیر کل حوزه استاندار

غایب

4

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

حاضر

5

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

1

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات

غایب

7

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

8

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

3

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر
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غفور حمیدی
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02

محمدرضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

00

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

00

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

غایب

00

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

نماینده

سید محمد علی صادقی

سید سجاد موسوی -جبار عالمی

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

علی وقف چی

نماینده مجلس

حاضر

0

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

0

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سید مرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان

غایب

0

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

غایب

د -تعاونی و خصوصی

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

0

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

0

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

حاضر

پرویز رمضانلو

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

غایب

0

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده
فتح اله کمالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

نماینده

0

رضا کشاورز

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

حاضر
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0

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

سید اصغر صفوی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

حاضر

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

1

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

غایب

7

محمدباقر آقاجانلو

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

حاضر

8

رسول بیات

رئیس خانه کشاورز استان

غایب

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

0

عزیزپور

ریاست اتحادیه عطاران و سقط فروشان

حاضر

0

ایرج احمدی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

حاضر

0

یوسف رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقهای

نماینده

4

حمید احمدی

مدیرکل گمرکات استان

غایب

5

میرحیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان

حاضر

1

اصغر نجاری

دبیر خانه کارگر استان

حاضر

7

رحمتی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

حاضر

8

محمدرضا انصاری

مدیرکل مرکز آمورش فنی و حرفه ای

غایب

3

--

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی میراث زنجان

غایب

02

علیرضا حیدری

ریاست سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان

حاضر

00

سهند علی فالحی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

00

ولی اله منصوری

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

00

محسن حمیدی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

04

نصیری

رئیس موسسه توانمندسازی زنان روستایی آفتاب

غایب

05

عباسی

مدیر مجموعه ریحان

حاضر

01

جمالی

رئیس موسسه خیریه استاد روزبه

حاضر

07

جعفر نجفی

رئیس اتحادیه فرشبافان و رنگرزان

غایب

08

رسول ارتیشه دار

رئیس اتحادیه مسگران و مس فروشان

غایب

03

حسین نادری

رئیس اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان

غایب

02

موسوی

رئیس محترم انجمن فرش دستبافت استان

حاضر
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مشروح مذاکرات
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :استان زنجان مبدأ تولید منحصر بفرد ترین
پاپوش ایرانی است .زنجان قطب تولید چاقوی سنتی بوده و به عنوان شهر ملیله معرفی شده است .تعداد فعاالن این بخش بنا به آمار های منتشره بیش از
 7222نفر و تعداد شاخه های فعالیت در استان به  04رشته میرسد .فعالیت هایی از قبیل گلیم بافی ،چاقوسازی ،ملیله کاری ،مسگری ،نگارگری ،چاروق
دوزی ،قلمزنی ،گیوه بافی ،زیورآالت سنتی ،معرق ،رنگرزی ،انگشترسازی ... ،در استان وجود دارد .تعداد استادکاران این رشته ها در مجموع برابر با  07استاد
کار با در اختیار داشتن  0استادکار خانم و  05استادکار آقا می باشد .بر اساس آمارهای تجاری منتشر شده ،تجارت خارجی زنجان در بخش صنایع دستی برابر
با  0.0میلیون دالر بوده که عمدتاً شامل صادرات قلم تراش ،چاقو ،ملیله ،زیورآالت است .مقاصد صادراتی محصوالت صنایع دستی به کشورهای عراق ،عمان،
آذربایجان ،کانادا ،امریکا ،ترکیه بوده است .برخی آمارها نیز مربوط به تجارت خارجی پاپوش کفش در کشورهای همسایه ،وضعیت صادرات چوب و محصوالت
چوبی ،صادرات فرش و قالی و محصوالت مسی نیز تهیه شده که با مروری بر آمار و ارقام شاهد هستیم کشور ایران سهم ناچیزی در مقایسه با کشور ترکیه،
چین ،هند را داشته و در این میان استان زنجان نیز به مراتب از سهم کمتری برخوردار شده است .در اینجا سوالی مطرح است که با توجه به اینکه استان زنجان
تجربه موفقی در تولید ،تکثیر و تقویت بخش صنایع دستی مس داشته ،و توانسته در مدت زمان کوتاهی به تجارت خارجی قابل قبول نیز دست یابد ،چه الگو و
روشی برای این بخش به اجرا رسید و چرا عیناً نتوانستهایم الگوی مشابهی برای سایر بخشها که از سهم کمتری در رشته صنایع دستی برخوردار هستند بیابیم
و به اجرا درآوریم .ظرفیتها و اولویتهایی نیز برای بخش صنایع دستی تعریف شده که می توان به ایجاد شهرکها و سایتهای تخصصی تولید صنایع دستی،
ایجاد بازارچهها و فروشگاههای دائمی عرضه و فروش صنایع دستی اشاره نمود .استان زنجان از ظرفیت ،پتانسیل ،انگیزه و عالقهمندی متقاضیان و نیروی انسانی
متخصص برخوردار است و افراد هنرمند و با استعدادی در این بخش مشغول به فعالیت هستند .اما مشکالتی همچنان وجود دارد که باید برای حل آنها چاره
جست .این مشکالت شامل عدم امکان ارسال محصوالت در حجم باال از طریق اداره پست ،محدودیتهای حمل و نقل ،فعالیتهای مراکز آموزشی غیر معتبر،
نبود اتحادیه مشخص برای فعالین صنایع دستی ... ،میباشد .همانطور که مستحضرید توجه به بخش صنایع دستی در برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته
و همچنین این حمایتها در برنامهها و ماموریت های سازمان میراث فرهنگی و دستور معاون اول ریاست جمهوری نیز آمده است .دبیرخانه شورا پیشنهاداتی در
اینباره تهیه نموده که از مهم ترین آنها میتوان به ایجاد و راه اندازی اتحادیه صنایع دستی اشاره کرد .اتاق زنجان در طی سالهای قبل تجربیات خوبی در حضور
در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی داشته است .به عنوان مثال حضور فعاالن محترم فرش استان در نمایشگاه دموتکس آلمان ،جنبه های مثبتی از رشد و
شکوفایی در این بخش را برای بخش خصوصی آشکار نمود .با حضور در این نمایشگاه شاهد تغییر سلیقه الگوی فرش و نقشه ها در جهان بودیم و باید به جهت
همراهی و رقابت با نیازهای جهانی  ،الگوها و روش های جدید را در تولید خود اجرا نماییم .این مسئله در سایر بخش ها اعم از تولیدات مسی ،چاقو ،قلم زنی... ،
نیز صدق میکند .ایجاد شهرک تخصصی صنایع دستی به همت و پیگیری شرکت شهرکها اقدام ارزشمندی است که باید هرچه سریع تر به سرانجام برسد .می-
توان از ظرفیت سایر بخش ها در احیاء و راه اندازی این شهرک بهره مند شد .همچنین میتوان از تجارب سایر استانها در این خصوص استفاده نمود .همانطور
که در تمام نقاط دنیا ارسال و بارگیری کاال توسط شرکت های معتبر پست از قبیل  ARAMEX ،DHLانجام میگیرد ،ما هم باید سیاست ها و الگوهای تسهیل
کنندهای در جهت جاری سازی حمل و نقل از طریق پست نیز برای تولیدکنندگان این بخش ایجاد نماییم .در رشته میناکاری ،شاهد فعالیت تعداد بیشماری از
عالقه مندان هستیم و همانطور که در سابقه این فعالیت شاهد هستیم ،با راه اندازی چند کارگاه خانگی کوچک ،تعداد قابل توجهی از عالقه مندان و جوانان به
فعالیت در این رشته وارد شدند .بنا به دستورجلسه دوم مبنی بر ارائه گزارش شرکت آب منطقه ای در خصوص بند  1مصوبات جلسه  40شورا ،استدعا دارم تا
نتایج اقدامات نسبت به اخذ آب بها از فعالیت های کشاورزی به استحضار دوستان برسد.
جناب آقای رضوی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان زنجان  :با سالم و عرض احترام خدمت بزرگواران حاضر در جلسه ،بدینوسیله از تمام مودیان محترم
مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تشکر مینمایم که به نحو احسن به تکالیف مالیاتی خود عمل نموده و بر اساس آمارها شاهد افزایش تعداد اظهارنامهها
هستیم .امسال در مقایسه به سال گذشته 4 ،درصد رشد در تعداد اظهارنامه های اشخاص حقیقی اتفاق افتاده است .مودیان اشخاص حقوقی که تا روز گذشته
فرصت برای ارسال اظهارنامهها داشتند ،تا این تاریخ تمام اظهارنامه های خود را ارسال نموده اند .همچنین مالیات ابرازی  37در مقایسه با سال  31رشد
چشمگیری داشته است .در سال جدید به تعداد  0142اظهارنامه به مجموع کل اضافه شده که جای تشکر و قدردانی از مودیان محترم مالیاتی است.
جناب آقای رحمتی مدیرکل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان  :با سالم و عرض ادب و احترام خدمت بزرگواران حاضر در جلسه،
همانطور که مستحضرید زنجان دارای رتبه اول در تولید صنایع دستی فلزی بوده و از وضعیت مطلوبی در تولید این محصوالت برخوردار است .استان اصفهان
بعد از زنجان در جایگاه دوم قرار دارد .استان زنجان همچنین در سایر رشته ها از جمله مسگری ،چاقوسازی و ملیله پیشتاز است .اما متاسفانه نوسانات نرخ ارز
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تنش های قابل توجهی را برای فعاالن در این بخش بوجود آورد .با باال رفتن قیمت مواد اولیه و از جمله مس ،تولیدات محصوالت با مشکل مواجه شده و قیمت
تمام شده به طرز عجیبی افزایش یافت .به دلیل افزایش قیمت استیل ،تولید چاقوی آشپزخانه نیز کم شده است .اما طی پیگیری بعمل آمده با مس سرچشمه
توانستیم تعداد زیادی از تولیدکنندگان را جهت تأمین مواد مورد نیاز خود به این شرکت مرتبط سازیم .در حال حاضر صادرات صنایع دستی به صورت غیر
رسمی و در قالب چمدانی انجام می شود .صادرات این محصوالت از مبادی گمرک برابر با صفر است .عمده کاالهای صادراتی این بخش به کشور عراق بوده که
چاقو از مهم ترین تولیدات محسوب می شود .در سال  08 ،83کارگاه تولید محصوالت مسی در استان مشغول به کار بودند اما امروز شاهد فعالیت بیش از
 0722نفر در این رشته هستیم .صادرات سنگ های قیمتی به  572میلیارد دالر میرسد .در شهر زنجان تا سال  ،80تعداد فروشگاه های صنایع دستی برابر با
 81واحد بوده این عدد امسال به  400واحد رسیده است .قانونی با عنوان الحاق دو تبصره به قانون مجازات اسالمی منتشر شد که متأسفانه آیین نامه این قانون
هنوز تهیه نشده به همین دلیل اداره پست از ارسال صنایع دستی خودداری مینماید .صنعتگران محصوالت خود را از طریق شهرستان بیجار پست مینمایند.
اداره پست بیجار هیچگونه محدودیتی برای ارسال چاقوی زنجان ندارد .محصوالتی که از زنجان ارسال میشود مورد بازرسی شدید قرار میگیرد .این قانون در
سال  0031نهایی شده اما هنوز آیین نامه آن اجرایی نشده است .این قانون صرفاً برای سه رشته مشخص تدوین شد که چاقوی آشپزخانه شامل آن نیست .از
طرفی حمل نقره نیز با مشکالتی مواجه است .برای توزیع مواد اولیه نیازمند حمایت هستیم تا واسطه های غیر ضروری حذف گردند .صادرات مواد گران قیمت
اعم از طال ،نقره در اختیار و نظارت بانک مرکزی است .این موضوع هنوز به دستگاه های تخصصی تفویض اختیار نشده است .صنعتگر برای حمل یک کیلو نقره
باید مجوزهای متعدد اخذ نماید .داشتن شهرک تخصصی صنایع دستی میتواند زنجان را در مسیر تبدیل شدن به شهر صنایع دستی کمک خواهد کرد اما در
حال حاضر شهرک صنعتی ظریفان با مدعیان حِرَف سنتی مواجه است .لذا درخواست میگردد این موضوع از مسیر استقرار صنایع دستی منحرف نگردد.
جناب آقای ایرج احمدی مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان  :با نام خدا و عرض ادب و احترام خدمت ریاست محترم جلسه و سایر
عزیزان حاضر ،مطالبی در خصوص شهرک صنعتی تخصصی ظریفان خدمت شما ارائه خواهم کرد .با توجه به اینکه در سالهای گذشته سیاستگذاری و برنامه-
ر یزی استانی با موضوع ایجاد و تخصیص شهرک تخصصی برای فعالیت های حوزه صنایع دستی شکل گرفت ،این شهرک نیز به همین منظور ایجاد شده که در
حال حاضر آماده واگذاری به متقاضیان است .در ابتدا ،به دنبال واگذاری اراضی این شهرک به متقاضیان واجد شرایطی بودیم که از سوی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به شرکت شهرکها معرفی میشد .به نحوی که مقرر شده بود اسامی واجدین شرایط از سوی آن اداره کل اعالم شود .اما طی
پیگیریهای ب عمل آمده از نهادهای نظارتی مربوطه در خصوص نحوه واگذاری اراضی به متقاضیان ،الگوی واگذاری از طریق مزایده به این شرکت تأکید شد .در
حال حاضر دغدغه این شرکت جلوگیری از واگذاری غیراصولی اراضی به متقاضیان و انحراف از هدف اصلی نوع فعالیت متقاضیان دراین شرکت است .لذا به
دنبال ورود افراد واجد شرایط و فعال در بخش صنایع دستی هستیم.
جناب آقای موسوی ریاست محترم اتاق اصناف استان  :رشته صنایع دستی در زنجان از قدمت دیرینه برخوردار است و این رشته جز میراث نیاکان ماست .در
زنجان استادکارانی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند که بعد از گذشت سه نسل این حرفه را ادامه داده و حفظ نموده اند .استادکاران بسیار برجسته ای در
رشته قلم زنی در حال حاضر در این استان فعالیت میکنند .اما متاسفانه بسیاری از این استادکاران محل فعالیت خود را از زنجان به اصفهان تغییر داده اند .اتاق
اصناف به عنوان یک مجموعه مستقل غیر دولتی بدون تحمیل بار مالی با دارا بودن تجربه و سابقه آماده تعلیم و تربیت و توسعه این بخش میباشد .در سال
گذشته تعداد  4522پروانه کسب توسط این اتاق صادر شد .در مرکز استان این پروانه ها به تعداد  0222فقره بود که در برای متقاضیان صادر گردید .فعالین
بخش صنوف در رشته صنایع دستی در محدودیت و فشار واقع شده اند .در تأمین تسهیالت مورد نیاز خود دچار مشکل هستند .برخی از این رشته ها تنها با
تأمین مقادیر مالی ناچیز قادر به احیا و فعال شدن هستند .لذا درخواست می گردد از استادکاران این بخش حمایت ویژه شده و موضوع تأمین و تخصیص
تسهیالت به بخش صنایع دستی مورد دستور مقام عالی استاندار قرار گیرد.
جناب آقای عباسی مدیر محترم مجموعه ریحان  :اینجانب مدیر مجموعه ریحان با در اختیار داشتن  002نفر نیرو در حال فعالیت در زمینه تولید و عرضه
محصوالت غذایی فعالیت نموده و دارای چند کارگاه تولیدات خانگی در سطح شهر هستم .در حال حاضر این مجموعه با مشکالت فراوانی مواجه است .برخی
نهادهای دولتی از این شرکت فاکتورها ،صورتحسابها را درخواست نموده و در بسیاری موارد به دلیل تعدد مستندات و حجم باالی مدارک ،امکان ارائه آنها وجود
ندارد .قیمت گذاری دولت در برخی فعالیت ها غیر منطقی به نظر میرسد و بنا به حقوق مصرف کنندگان ،برخورد قانونی و قیمت گذاری تکلیفی زمانی مجاز
است که فروش غیر واقعی و نامتعارف صورت پذیرد .سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با انتشار احکام و قوانین متعدد ،در حال حاضر مشکالت و موانع
متعددی برای تولیدکنندگان بوجود آورده است و به ناچار به دلیل عدم ارائه فاکتورها متحمل پرداخت جریمه نیز شده ایم .در شرایط حاد اقتصادی به منظور
حمایت از تولید کنندگان و حفظ اشتغال ایجاد شده می بایست تمرکز و مدیریت کیفیت را بر مدیریت قیمت ارجح دانست و از تصمیم گیری و تکلیف دستوری
بابت قیمت های نهایی فروش خودداری کنیم.
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جناب آقای موسوی رئیس محترم انجمن فرش دستبافت استان زنجان  :با سالم و احترام خدمت بزرگواران حاضر در جلسه و کسب اجازه از ریاست محترم
جلسه جناب آقای استاندار ،در خصوص مشکالت بخش صنایع دستی به استحضار می رساند متأسفانه بخش اعظمی از تولیدات فرش دستبافت زنجان به نام
استان قم بفروش میرسد .فرش زنجان سهم  05درصدی از کل تولیدات کشور را به خود اختصاص میدهد .اما متاسفانه در آمار صادرات ،این تولیدات از مبادی
استان قم صادر میگردد .در استان حدود  14هزار نفر مشغول به تولید فرش دستبافت بوده و حدود  02هزار نفر به طور غیر مستقیم در این رشته فعالیت می-
کنند .در حال حاضر امکان فروش و صادرات محصوالت تولید شده در استان وجود ندارد .عمدتاً تاجران فرش  ،محصوالت را از زنجان خریداری نموده و در سایر
استان ها عرضه نموده و بفروش میرسانند .متاسفانه در استان از حضور تاجران برجسته کم بهره هستیم .چنانچه شرایطی مهیا شود که امکان فروش و صادرات
فرش در همین استان برقرار باشد ،مشکالت تا حدودی مدیریت خواهد شد.
جناب آقای مهدی نژاد نماینده محترم شرکت آب منطقه ای استان زنجان  :در خصوص بند دوم دستورجلسه امروز موضوع اخذ آب بها از فعالیت های
کشاورزی ،دو مقوله مطرح است .بخش اول در ارتباط با آن دسته از تولیدکنندگان است که پیش از ممنوعیت دشت ،فعالیت خود را آغاز نموده اند .که معاف از
پرداخت آب بها هستند .اما آن دسته از تولیدکنندگان که فعالیت خود را بعد از ممنوعیت دشت  ،آغاز نموده اند باید با تخصیص صنعتی از آب مورد نیاز بهره
مند شده و تأمین شوند و آب بهای آنها منطبق با تعرفه صنعتی می بایست اخذ گردد .طی پیگیری بعمل آمده از  4استان همجوار به ترتیب قزوین ،همدان،
کردستان و آذربایجان غربی در خصوص نحوه اخذ آب بها که در پاسخ های این استان ها ،عیناً آب بها مطابق با تعرفه صنعتی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی
اخذ می گردد .همچنین مکاتبه با شرکت مادر تخصصی و دیوان محاسبات در اینباره نیز انجام شد که در پاسخ مجدداً به اخذ آب بها تأکید شده است .در نهایت
طی تصمیمات متخذه در جلسه ویژه ای که در دیوان محاسبات حاصل شده ،چنانچه صنایع نسبت به این موضع معترض هستند ،قادر خواهند بود به دیوان
عدالت اداری شکایت نموده و در صورت اخذ رأی بر علیه شرکت آب منطقه ای ،عدم دریافت هزینه آب بها از واحدها بالمانع است.
سرکار خانم کمالی رئیس محترم موسسه خیریه استاد روزبه  :در حال حاضر این مجموعه با مشکالت متعدد در هیأتهای حل اختالف مواجه است .به نحوی
که برخی از مددجویان اعتراض خود را به اداره کار ارائه نموده و هیأت های حل اختالف بدون اطالع کارفرما و بدون بررسی کامل پرونده نسبت به صدور حکم
اقدام نموده اند .این موسسه کلیه تعهد ات قانونی خود را در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد ،پرداخت حق بیمه و سایر وظایف در موعد مقرر ایفا نموده و
نسبت به رعایت حقوق نیروی کار اهمیت و توجه ویژه ای دارد .لذا درخواست میگردد نسبت به نظارت عملکرد هیأت های حل اختالف توجه ویژه شود.
جناب آقای دکتر نیک سرشت معاون محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری  :پیشنهاد میگردد میز تخصصی صادراتی برای بخش صنایع دستی استان
شکل گیرد .با توجه به توانایی زنجان در تولید فرش با مشارکت بخش خصوصی ،تولیدکننده ،صادرکننده تشکیل گردد .سطح انتظارات انجمن فرش به صورت
مکتوب نیز تهیه و به استانداری منعکس گردد تا بتوان این موضوع را پیگیری کنیم.
جناب آقای دکتر وقف چی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی  :با سالم و احترام خدمت بزرگواران حاضر در جلسه ،به اطالع عزیزان میرسانم
تالشهای وافری جهت تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفت و این موضوع برای بار سوم در مجلس به تصویب رسید .از آنجاییکه در
پیشنهاد اولیه مجلس تأکید شده بود هیچگونه بار مالی اضافی نباید شکل گیرد ،اما متاسفانه دولت محترم با شکل گیری این وزارتخانه مخالفت مینماید .انتظار
داریم این موضوع توسط جناب آقای استاندار پیگیری شود .تحقق این برنامه درراستای صادرات غیر نفتی اهمیت داشته و فرش و صنایع دستی جایگزین
مناسبی برای این بخش خواهد شد .موضوع بعدی در خصوص بدهکاران بانکی تصویب و اجرایبند (و) تبصره  01بود که با پیگیری های اخیر به سرانجام رسید.
متاسفانه این موضوع دومرتبه از سوی بانک مرکزی رد شد و در نهایت در قالب قانون به تصویب رسید تا انشاال در شورای محترم نگهبان به سرانجام برسد تا
نوید به بدهکاران بانکی باشد .در سال  35نمایشگاهی در مجلس با عنوان توانمندیهای استانها برگزار شد که مورد استقبال تمام نمایندگان محترم قرار گرفت
و جناب آقای دکتر مطهری ابراز داشتند که صنایع دستی استان زنجان اعجاب انگیز بود .همچنین برخی تجار در سایر کشورها ابراز داشته اند که بهترین فرش
دستبافت ابرشیم متعلق به استان زنجان است .خوشبختانه دومین نمایشگاه در مجلس برگزار خواهد شد و درخواست داریم ادارات محترم همراهی نمایند .تا
صنایع دستی زنجان به صورت ویترینی نمایش داده شود و زنجان از نگاه دوربین در معرض نمایش قرار گیرد .از دفتر هماهنگی امور اقتصادی درخواست دارم
نسبت به واگذاری و بهره مندی از ظرفیت ابنیه ها و آثار باستانی استان پیگیری نمایند .تا این بناها که دارای شرایط مساعدی هستند واگذار گردند و در اختیار
فروشگاه ها و نمایشگاه های صنایع دستی قرار بگیرد .همچنین باید تسهیالت ویژه باید به دو گروه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تخصیص داده شود.
جناب آقای دکتر فتح اله حقیقی استاندار محترم و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با عرض سالم و احترام خدمت مدیران گرانقدر
و حاضرین جلسه ،در پاسخ به موضوع قیمت گذاری دولت و دخالت دولت در قیمت ها ،باید بیان کنم که الگوی عدم دخالت دولت در قیمت و عدم نظارت یک
الگوی غیر منطقی و غیر عملیاتی است .چنانچه هیچگونه تکلیفی برای فروش و عرضه و به طور کلی در تمام بخش های اقتصادی در سطح خرد و کالن
مشخص نباشد ،امکان مدیریت و کنترل نخواهد بود .در صورتی که هر تولیدکننده به قیمت اختیاری خود محصولی را به دست مصرف کننده رسانده و از
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه ( )54شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان 89/14/10

تکالیف دولت سرپیچی نماید ،مشکالت و محدودیت های مضاعفی بوجود خواهد امد .چنانچه تعامل سازنده ای میان بخش خصوصی و دولتی شکل گیرد شاهد
رشد و شکوفایی کشور خواهیم بود .در طول عمر انقالب ،دستاوردهای قابل توجهی در بخش های مختلف اقتصادی حاصل گردیده است .اعم از افزایش صادرات
غیرنفتی ،توسعه و تکمیل زیرساخت ها که این هدفگذاری با قدرت و توان هرچه تمام تر ادامه خواهد داشت .تأمین تسهیالت بخش اصناف فعال و وام مشاغل
خانگی مورد هدف استان قرار گرفته است .بنابراین به دنبال تخصیص اعتبارات الزم به مشاغل خانگی مؤثر هستیم .چنانچه استادکارانی از حرفه خود خارج شده
اند و نیازمند منابع مالی هستند در اولویت پرداخت قرار دارند .در خصوص واگذاری اراضی شهرک صنعتی ظریفان ،درخواست دارم طبق قانون انجام شده و به
ذینفعان واقعی واگذاری صورت گیرد .اینجانب به دنبال حضور و ورود پررنگ مدیران عالی رتبه و وزاری گرانقدر استان هستم .با برنامه ریزی بعمل آمده در طی
هفته های آ تی میزبان جناب آقای دکتر نوبخت و وزیر محترم نیرو خواهیم بود و به دنبال انعکاس نقطه نظرات عزیزان هستیم .در حال حاضر توجه به موضوع
صادرات و مکان های صادراتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .لذا اتاق باید نسبت به شناسایی جغرافیایی جدید صادرات ،نحوه ی صادرات اهتمام ویژه داشته
باشد .در استان به دنبال بومی سازی محصوالت و تولیداتی هستیم که هم اکنون از خارج از کشور تأمین میگردد .لذا میبایست از کلیه تولیدکنندگان
درخواست کنیم چنانچه قادر به تولید نمونه ها هستند ضمن انعقاد قرارداد به این عرصه ورود نمایند .در خصوص ایجاد اشتغال و ثروت در سایت های مجازی،
این موضوع در کارگروه اشتغال نیز به تصویب رسید .لذا از اداره ارتباطات و فناوری اطالعات درخواست شد نسبت به این موضوع رسیدگی جدی داشته باشد.

مصوبات
-0مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتوگو برنامه ریزی الزم جهت برگزاری یکک جلسکه ویکژه طکی هفتکه آتکی در محکل دفتکر همکاهنگی امکور اقتصکادی

استانی

استانداری پیرامون مشکالت تولید و صادرات فرش دستبافت (ضمن تهیه و ارائه طرح توجیهی جامع از سوی انجمن محتکرم فکرش دسکتبافت اسکتان) بکا
حضور اتاق بازرگانی ،نمایندگان محترم انجمن فرش دستبافت ،مدیرکل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل محترم مجموعه روزبه (جهت طکرح
و پیگری مشکالت هیأت های حل اختالف) معمول نماید.
-0مقرر شد لیست اسامی استادکاران صنفی در بخش صنایع دستی که از فعالیت خود خارج شده و نیازمند منابع مالی و تسکهیالت هسکتند توسکط اتکاق
اصناف ظرف مدت یک هفته جمع آوری و به منظور انعکاس به جناب آقای استاندار در اختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد.
-0مقرر شد واگذاری اراضی شهرک صنعتی ظریفان از سوی شرکت شهرکها وفق قانون و مطابق با ضوابط قانونی با رعایت اهلیت افراد انجام شود.
-4مقرر شد دبیرخانه شورا موضوع صادرات و مقاصد جدید صادراتی ( بررسی نحوه صکادرات ،محصکوالت جدیکد قابکل عرضکه ،جغرافیکای جدیکد صکادراتی
استان) را در دستور کار جلسات آتی شورا قراردهد.
-5مقرر شد دبیرخانه نسبت به برنامه ریزی و برگزاری یک جلسه ویژه پیرامون موضوع توانمندیهای داخل پیش از برگزاری نمایشکگاه تخصصکی تولیکدات
داخلی ضمن فراخوان شرکت ها و تولیدکنندگان اقدام نماید.
-1مقرر شد اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان نسبت به تشکیل کارگروه ویژه ای پیرامون موضوع ایجاد ثکروت در سکایتهکای مجکازی اقکدام و
بررسی های کارشناسی در این خصوص معمول گردد.
-7مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان نسبت به تهیه و ارائه الگوها و طرح هکای ککاربردی جهکت توسکعه و ایجکاد ارزش
افزوده بخش صنایع دستی و گردشگری اقدام نماید و موضوع به صورت کارشناسی بررسی و به دبیرخانه شورا در قالب یک طرح جامع ارائه گردد.
-8مقرر شد به دلیل محدودیت زمان ،تصمیم گیری و جمع بندی بحث اخذ آب بها از فعالیت های کشاورزی به جلسه آتی شورا موکول گردید.

-ملی و فراگیر
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